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Um	processo	para	escrever		

		

Textos Originais com Qualidade em Tempo Recorde

Como toda atividade criativa, escrever torna-se menos complicado se você seguir um 

processo claro e que já deu resultados para alguém. Assim como um pintor que precisa 

dominar técnicas de pintura e entender as etapas do processo antes de criar obras de arte, 

para escrever bem, você antes precisa dominar algum processo de criação de textos. 

Depois que você domina o processo, você se sente mais livre e seguro para criar  seus 

textos, e desenvolver um estilo próprio. 

Processo prático e objetivo para construção de um texto. A organização das informações é  

feita por meio de mapas mentais. O resultado final  é um texto original e bem estruturado.
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Definição	do	Tema		
•  A	primeira	coisa	que	você	precisa	definir	para	escrever	é	o	
tema	a	ser	abordado.		

•  O	tema	inicial	pode	ser	bem	geral	e	aberto,	e	depois	ser	
refinado	ao	longo	das	outras	etapas	do	processo.		

•  Se	o	tema	foi	de	alguma	maneira	“imposto”,	tente	dar	uma	de	
detetive:	o	que	a	pessoa	lhe	pediu	esse	texto	pretende	com	
isso?		
•  Um	exemplo	de	tema:	

•  TIPOS	DE	EMPRESAS		



Exploração	Inicial		
•  Depois	de	definido	o	tema,	você	deverá	explorar	algumas	
questões	iniciais	num	mapa	mental.	
•  Por	exemplo:	

Escrita Eficiente sem Plágio

Exploração Inicial

Depois de definido o tema, você deverá – no computador ou em uma folha de papel – 

explorar algumas questões iniciais, que são ilustradas no seguinte mapa mental1 (cada item 

é explicado adiante). 

O seu trabalho começa colocando o seu tema no centro de um mapa mental onde você vai  

responder algumas perguntas básicas antes de iniciar a pesquisa

Normalmente,  eu uso como ferramenta de anotações um mapa mental  construído 

com auxílio de um software gratuito (nesse caso, o FreePlane).  

Se  você já  viu  algumas  das  minhas  vídeo-aulas,  sabe que eu  prefiro  fazer mapas 

mentais escritos manualmente, e sugiro essa prática principalmente para aprender. 

Mas  para  escrever,  as  coisas  são  um 

pouco  diferentes:  um  mapa  mental  feito 

com  uma  ferramenta  específica  tem  a 

vantagem  de  permitir  uma  fácil 

reorganização das informações, o que ajuda 

muito se você quer criar suas próprias associações,  tirar suas próprias conclusões e ser 

original na sua escrita. 

1 Se você não conhece mapas mentais, não se preocupe. Eles são muito intuitivos e você vai entendê-los 

apenas observando as figuras onde eles aparecessem. 
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Um mapa mental feito com uma 
Ferramenta própria para isso permite
Uma grande flexibilidade na hora de 

Reorganizar informações vindas 
De várias fontes. 



Objetivos	

• Liste	objetivos	de	um	ponto	de	vista	
daquilo	que	esse	texto	pode	ensinar	para	
você	e	para	o	seu	público-alvo.		
•  Por	exemplo:	

	

Textos Originais com Qualidade em Tempo Recorde

O  mapa mental  inicial  da  figura  anterior é  oferecido como bônus  adicional  (em 

formato FreePlane) na mesma página de download desse ebook (se você recebeu o ebook 

de um amigo, vá ao nosso site e subscreva-se para obter  o mapa). 

Quais os objetivos desse texto?

“Tirar uma boa nota” ou “gerar um texto excelente para o meu blog” pode ser o seu 

objetivo mais imediato e concreto, mas tente listar também objetivos de um ponto de vista 

daquilo que esse texto pode ensinar para você e para o seu público-alvo. 

Na práticaNa prática

Veja como eu defini os objetivos iniciais do meu artigo:

A sua escrita pode ter múltiplos objetivos, desde “ganhar uma boa nota” até “aprender  

profundamente sobre o tema”.

O primeiro objetivo está ligado à criação deste livro, mas eu também quero aproveitar e  

divulgar o meu blog usando o texto produzido (provavelmente com algumas modificações)  

Essa divulgação será feita por meio de um artigo convidado em algum blog relacionado à  

empreendedorismo que tenha boa visitação e boa reputação.  

Além disso, essa pesquisa visa também apoiar uma tomada de decisão à respeito do  

meu próprio negócio. 
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Foco/público	alvo	
•  Você	pode,	a	depender	das	circunstâncias,	escolher	um	foco	
ou	recorte	diferenciado	do	tema.		

•  Uma	boa	estratégia	para	escolher	o	público-alvo	é	tentar	
imaginar	uma	pessoa	típica	desse	público,	o	que	ela	já	sabe	ou	
não	sabe,	que	tipo	de	informação	ela	quer	ou	precisa,	que	
nível	de	linguagem	ela	prefere.		

•  Se	o	seu	“público-alvo”	é	o	seu	professor,	tente	entender	o	
que	ele	espera	encontrar	no	seu	trabalho.		



Foco/público	alvo	
•  Públicos	alvo	podem	ser	bem	diferente,	indo	de	crianças,	
empreendedor	ou	até	cientistas.		

•  Por	isso,	a	importância	em	definir	o	público	alvo	deve	incluenciar	a	
forma	de	escrita.	
•  Por	exemplo:	

Escrita Eficiente sem Plágio

Qual o foco/público-alvo do texto?

Mesmo que você não tenha muita escolha sobre o tema inicial, você pode, a depender 

das circunstâncias, escolher um foco ou recorte diferenciado do tema. Esse recorte deve ser 

guiado por um público-alvo específico que você tenha em mente. Se você quer entender a 

importância disso,  dê uma olhadinha nessa  vídeo-aula sobre leitura,  e preste atenção 

especialmente na parte que mostra como todo texto omite informações. 

Uma boa estratégia para escolher o público-alvo é tentar imaginar uma pessoa típica 

desse público, o que ela já sabe ou não sabe, que tipo de informação ela quer ou precisa,  

que nível de linguagem ela prefere. Obviamente, se o seu “público-alvo” é o seu professor,  

tente entender exatamente o que ele espera encontrar no seu trabalho. 

Na práticaNa prática

Veja (na figura da próxima página) que no meu caso, eu tenho mais de um público-

alvo  (você,  leitor  desse  livro,  e  empreendedores  digitais  em geral,  mas principalmente  

iniciantes). Observe, porém, que todos tem uma característica importante em comum: são  

“não-especialistas” no assunto, o que significa que eu vou precisar usar uma linguagem o  

mais acessível possível. Além disso, o texto é voltado para um público não-acadêmico, o  

que significa que eu posso usar uma certa informalidade na linguagem para tornar o texto  

mais leve. 

Definir o público-alvo ou o foco que você dará ao texto é um passo importante para  

orientar as etapas seguintes
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O	que	já	sei?	
•  Dificilmente	você	se	verá	na	situação	de	precisar	escrever	
sobre	algo	que	você	já	não	saiba	alguma	coisa.		

•  Escreva	o	que	você	já	sabe	sobre	o	tema	em	suas	próprias	
palavras,	antes	de	mesmo	de	consultar	qualquer	material,	vai	
ajudar	a	começar	a	dar	ao	seu	texto	uma	cara	que	seja	sua.		



O	que	já	sei?	
•  Escreva	apenas	tópicos	de	frases	curtas,	e	se	for	preciso	ramifique	
os	tópicos	em	vários	subtópicos.	

•  Evite	a	escrita	de	frases	inteiras	no	seu	mapa.	
•  Por	exemplo:	

	

Textos Originais com Qualidade em Tempo Recorde

Espero que esse exemplo mostre bem a importância de definir o público-alvo de forma 

precisa. É ele que vai dar o “tom” do seu texto. Pense de que maneira você falaria sobre esse 

tema com uma criança  de  oito  anos,  um empreendedor  iniciante  ou  um empresário 

experiente. Seriam textos completamente diferentes, ou não?

O que eu já sei sobre esse tema?

Dificilmente você se verá na situação de precisar escrever sobre algo que você já não 

saiba alguma coisa, por mínimo que seja esse conhecimento inicial. Escrever o que você já 

sabe sobre o tema em suas  próprias  palavras,  antes  de mesmo de consultar qualquer 

material, vai ajudar a começar a dar ao seu texto uma cara que seja sua. 

Na práticaNa prática

A figura da página seguinte mostra o que eu já sabia à respeito do tema “Tipos de  

Empresa” antes de começar a pesquisar para a construção do texto. 

No meu caso eu não sabia muita coisa, mas já sabia que pequenas empresas pagam  

menos imposto,  que a menor empresa possível  no Brasil  é a chamada “Empreendedor  

Individual” e que eu posso escolher não constituir uma empresa e então pagar impostos  

como pessoa física,  mas somente nos casos de prestação de serviços e de venda de  

produtos digitais de minha autoria (por exemplo, um livro eletrônico como esse). 

Escrever explicitamente o que você já sabe sobre o assunto – por menor que seja esse 

conhecimento – também ajuda no quesito originalidade. 
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Dúvidas	
•  Quais	são	as	suas	próprias	dúvidas?		
•  Quais	as	dúvidas	do	seu	leitor?		
•  Quais	as	questões	apontadas	pelo	professor	como	mais	relevantes?		
•  Por	exemplo:	

Textos Originais com Qualidade em Tempo Recorde

Na práticaNa prática

Vamos ver na prática que tipo de questionamentos você pode fazer aqui:

Tornar explícitas as dúvidas que você tem e o que você gostaria de saber não só guia o  

processo de pesquisa, mas também ajuda você a sentir-se mais motivado. 

Quais serão minhas fontes iniciais de pesquisa?

Conforme  já  foi  mencionado,  é 

praticamente  impossível  que  você  esteja 

diante  de  um  tema  completamente 

desconhecido para você: pode acontecer de 

você  já  ter  lido  um  livro  que  tinha  um 

capítulo  sobre  o  assunto,  ou  ter  visto  um 

vídeo  relacionado  no  YouTube,  ou  até 

conhecer  um  blog  ou  revista  dedicado 

àquele tema. Se for o caso,  essas devem ser 

suas  primeiras  fontes  de  consulta, 

principalmente se você já conhece e confia nessas fontes. 

Note que estou propondo justamente o contrário do que as pessoas fazem, que é ir 

direto para o Google.  Isso se fundamenta em dois motivos:
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Usar o Google logo no início da pesquisa é o que 
todo mundo faz. Você quer criar algo original ou 

quer ser igual à todo mundo?



Fontes	de	pesquisa	
•  Evite	pesquisa	inicialmente	no	Google	
•  Use	o	seu	próprio	conhecimento	prévio.		
•  Em	vez	de	utilizar	a	pesquisa	do	google,	procure	por	site	que	você	
conheça.		
•  procurar	primeiro	nas	fontes	que	você	conhece,	gosta	e	confia,	
também	ajuda	a	aumentar	a	originalidade	do	texto	final.		

•  As	estatísticas	mostram	que	47%	das	pessoas	clicam	no	primeiro	
resultado	mostrado	para	uma	busca,	e	quase	ninguém	chega	a	
carregar	a	segunda	página	de	resultados.		



Fontes	de	pesquisa	
•  Por	exemplo:	

Textos Originais com Qualidade em Tempo Recorde

Na práticaNa prática

Voltando ao mapa mental do nosso exemplo, eu imaginei que o  SEBRAE seria uma  

fonte  de  informações  muito  boa,  já  que  micro  e  pequenas  empresas  são  a  sua  

especialidade. Além disso, resolvi também consultar  um blog sobre empreendedorismo, o  

Empreendedor Online, que eu lia com alguma regularidade, para ver o que achava lá.  

Diante disso, esse ramo do meu mapa ficou assim:

Liste as fontes de informação que você já conhece e confia. É por elas que você deve 

começar a sua pesquisa

Então não é para usar o Google ?!? 

Calma, também não é assim: você pode usar o mecanismo de busca favorito no final da 

pesquisa, para fechar lacunas deixadas pela pesquisa realizada nas suas fontes primárias. 

Um caso extremo seria o de você não conhecer absolutamente nenhuma outra fonte de 

pesquisa  para  o  assunto.  Neste  caso,  não  tem  jeito,  comece  pelo  Google  ou  outro 

mecanismo de pesquisa. 

Então,  para  tentar  se  diferenciar  um  pouco,  tente  avançar  algumas  páginas  de 

resultados para ver se encontra alguma preciosicade escondida atrás de primeira página. 

A depender do assunto, a Wikipedia pode ser um bom começo também, mas lembre-

se que ela é quase tão 'manjada' quanto o Google!
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Então	não	é	para	usar	o	
Google	?!?		
•  Um	caso	extremo	seria	o	de	você	não	conhecer	
absolutamente	nenhuma	outra	fonte	de	pesquisa	para	o	
assunto.		

•  Tente	avançar	algumas	páginas	de	resultados	para	ver	se	
encontra	alguma	preciosidade	escondida		

•  A	depender	do	assunto,	a	Wikipedia	pode	ser	um	bom	
começo	também,	mas	lembre-	se	que	ela	é	quase	tão	
'manjada'	quanto	o	Google!	


